Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame
dňa 07. 03. 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Overovatelia: Michal Moravec, Dušan Bilčík
Zapisovateľ: Lenka Galovičová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesenia
3. Žiadosť Šupol
4. Žiadosť o odpredaj pozemku p.č. 166/25
5. Žiadosť Stanková
6. Informácia o projektoch – BSK „Vendelínek“, PPA projekt KD
7. Informácia o príprave združenia obcí v BVS
8. Informácia o % separácie odpadov za rok 2018
9. Diskusia
10. Záver
Ad.1/ Otvorenie schôdze
Peter Holek, starosta obce Igram, privítal prítomných poslancov a hostí. Skonštatoval, že
obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, a zahájil zasadanie obecného zastupiteľstva. Určil
overovateľov zápisnice a zapisovateľku. Predniesol návrh programu, ktorý bol doplnený o bod
č. 4. Žiadosť o odpredaj pozemku p.č.166/25. Prítomní poslanci schválili upravený program
schôdze.
Ad. 2/ Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 10, ktoré bolo prijaté dňa
13. 12. 2018. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené. Pokračuje úloha
starostu vyzvať obyvateľov bytovky na majetkoprávne vysporiadanie časti obecného pozemku
parc.č. 160.
Ad.3/ Žiadosť Šupol
Žiadosť bola prerokovaná za účasti manželov Šupolových a p. Mikuláša Tekeľa na schôdzi OZ.
Obecný pozemok p.č. 163/3 sa nachádza medzi pozemkami manželov Šupolových a p. Tekeľ.
O odkúpenie pozemku prejavil záujem p. Šupol, ktorý doručil na úrad žiadosť o odkúpenie časti

obecného pozemku p.č. 163/3 o výmere 295 m2 . Pozemok by chcel využívať ako záhradu.
Obec má záujem pozemok predať, avšak žiadosť predložil len jeden záujemca. Preto bol p.
Šupolovi na predaj ponúknutý pozemok 163/3 v celkovej výmere 661 m2, cena 40 € za m2 , čo
odmietol. Obecný pozemok p.č. 163/3 je momentálne rozdelený plotom, ktorý bez súhlasu obce
postavil Mikuláš Tekeľ, čím si prihradil 366 m2 z obecného pozemku, k pozemku, ktorého je
vlastníkom. Na schôdzi OZ p. Tekeľ objasnil prítomným poslancom, že plot, ktorý rozdeľuje
obecný pozemok, nahradil predchádzajúci existujúci plot, ktorý osadil po dohode so svojim
susedom p. Grosmanom. Pozemok tak bez vedomia obce rozdelili a p. Tekeľ pozemok začal
užívať. Obecný úrad od p. Tekeľa nedostal žiadnu žiadosť o odkúpenie pozemku, ktorý
svojvoľne začal užívať. Poslanci sa počas diskusie vyjadrili, že pozemok p.č. 163/3 sa jednému
žiadateľovi predá iba ako celok, nielen jeho časť. Rozdelením pozemku by zostal pozemok
o výmere 366 m2, ktorý by bol pre obec nevyužiteľný. Poslanci nesúhlasili s predajom časti
pozemku p.č. 163/3 o výmera 295 m2 a schválili výzvu na odstránenie plota, ktorý p. Tekeľ bez
vedomia obce postavil na pozemku p.č. 163/3.

Ad.4/ Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 166/25
Obecný úrad ponúkol na predaj pozemok p. č. 166/25 v roku 2018. Dňa 05.03.2019 prijal úrad
žiadosť p. Júliusa Pravdu o vyjadrenie k odpredaju pozemku a navrhovanému zámeru výstavby
dvoch rodinných domov na pozemkoch p.č. 166/25 a 166/4. Poslanci žiadosť prerokovali
a rozhodli sa pozemok p.č. 166/25 o výmere 591 m2 predať v sume 60 €/m2 .

Ad.5/ Žiadosť p. Stanková
Obec prijala žiadosť o poskytnutie pomoci od p. Veroniky Stankovej, ktorá je umiestnená
v špecializovanom zariadení Nový deň, n.o. v Čataji. Žiadateľka uviedla, že okrem dôchodku
nemá iný príjem a výška dôchodku nepokryje náklady spojené s umiestnením v zariadení.
Poslanci prerokovali predloženú žiadosť p. Stankovej a nesúhlasili s poskytnutím finančného
príspevku pre neštátne zariadenie.
Ad.6/ Informácia o projektoch – „Vendelínek“, PPA projekt KD
Starosta informoval prítomných, že obec podala žiadosť o dotáciu na BSK, v ktorej žiada
o finančný príspevok na vybudovanie oddychovej zóny pri Vendelínku. Súčasne ich
informoval, že žiadosť o dotáciu od PPA na obnovu KD bola schválená. Po podpísaní zmluvy
medzi obcou a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou môže obec začať rekonštrukčné práce
na budove KD. V súvislosti s dotáciou si obec musí zobrať preklenovací úver, preto boli
oslovené viaceré banky. Pri stavebných prácach je potrebný stavebný dozor. Starosta oslovil
spoločnosť P.I.S.R. s.r.o., konateľa Štefana Prubčana o zabezpečenie tejto služby.

Ad.7/ Informácia o príprave združenia obcí v BVS
Starosta informoval poslancov o stretnutí s p. Miroslavom Dragunom, ktorý bude zastupovať
záujmy menších akcionárov BVS na valnom zhromaždení. Poslanci súhlasili, aby p. Dragún
zastupoval obec na valnom zhromaždení.

Ad.8/ Informácia o % separácie odpadov za rok 2018
V zákone o odpadoch nastalo niekoľko zmien a určili sa podmienky, ktoré ovplyvnia poplatky
za uloženie odpadu na skládke. Výšku poplatku za uloženie odpadu na skládke určí percento
separácie v obci. V súvislosti so zlepšením separácie chce obec vytvoriť zberné miesto v areáli
PD Igram.

Ad.9/ Diskusia
Starosta informoval poslancov o stretnutí s p. Dudášovou na Ministerstve dopravy, kde bolo
potrebné vyriešiť otázku kolektorov, ktoré sa majú budovať popri diaľnici D1. Po zverejnení
zadania štúdie Územný plán obce Igram boli zapracované do zadania pripomienky podané na
obecnom úrade. Po prerokovaní sa poslanci rozhodli zmeniť bod 4 v štúdii tzn. vybudovanie
obytnej zóny v priemyselnom areáli zamietli. Súhlasili so zapracovaním možnosti chovu
hospodárskych zvierat v priemyselnom areáli.
Dušan Bilčík informoval prítomných o stretnutí so zástupcami PZ Galanta, ktoré sa konalo vo
Veľkom Grobe za účasti starostov obcí Igram, Veľký Grob a starostky obce Čataj. Zástupcovia
PZ Galanta prítomní na stretnutí informovali starostov, že môžu zabezpečiť častejšie kontroly,
a navrhli aj osadenie dopraných značiek v okrese ich pôsobnosti.
Poslanci prerokovali zámer IBV na parcele č. 210/3, 214, 213. Starosta ich informoval, že
oslovil projektovú kanceláriu ProVia, ktorá vypracovala ponuku na stavebnú časť projektu
v cene 4 850 € s odporúčaním nájsť si hlavného inžiniera projektu. Poslanci poverili starostu
nájsť vhodného hlavného inžiniera projektu na zamýšľanú IBV.

Ad.10/ Záver
Po prijatom uznesení sa starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:
Michal Moravec

............................................

Dušan Bilčík

............................................

Uznesenia č. 1/2019
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame

dňa 07. 03. 2019

I.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj časti pozemku p.č. 163/3 o výmere 293
m2 Mgr. Lukášovi Šupolovi na základe žiadosti.

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

II.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje jednorázový finančný príspevok na základe
žiadosti p. Veroniky Stankovej na kompenzáciu nákladov vzniknutých pri
umiestnení v zariadení Nový Deň n.o.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

III.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu bodu č. 4 v štúdii Územný plán tzn.
vyňatie obytnej zóny z areálu PD Igram na základe pripomienok občanov.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

IV.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zverejnenie zámeru predaja pozemku p.č.
166/25 v sume 60€/m2.

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

V.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie výzvy Mikulášovi Tekeľovi na
odstránenie plota, ktorý vybudoval na obecnom pozemku p.č. 163/3.

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

VI.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Júliusa Pravdu o odkúpenie
pozemku p.č. 166/25.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

VII.

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby oslovil vhodného hlavného
inžiniera pre IBV.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov

…………………………..
Peter Holek
starosta obce

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 07. 03. 2019

Peter Holek

.......................................

Pavel Ščasný

.....................................

Jaroslav Šulák

....................................

Ing. Ľudovít Dubovský

.....................................

Helena Jarábková

....................................

Martin Augustín

....................................

Dušan Bilčík

....................................

Lenka Galovičová

....................................

